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 TelNOTE 4.0 w środowisku MS Windows  

 

koszty oprogramowania bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT 
(cennik aktualny do 31 marca 2023, wersja 1/2023, ceny netto) 

 

 

Cena kompletnego systemu TelNOTE 4 jest sumą kosztów następujących 

komponentów: 

▪ ośrodek główny {pkt. 1 cennika} wraz z ilością użytkowników w ramach 

ośrodka głównego {pkt. 2 cennika}, 

▪ ilość ośrodków podrzędnych {pkt. 3 cennika} wraz z ilością użytkowników w 

każdym z ośrodków podrzędnych {pkt. 4 cennika}. 

 

 Ośrodek główny  

✓ wersja bez możliwości współpracy z ośrodkami 

podrzędnymi, możliwość wykorzystania wyłącznie Oracle 

Database  Express Edition   

  

7.600 zł 

✓ wersja do współpracy z maksymalnie 3 ośrodkami 

podrzędnymi, możliwość wykorzystania wyłącznie Oracle 

Database  Express Edition 

   

16.200 zł 

✓ wersja do współpracy z maksymalnie 5 ośrodkami 

podrzędnymi,  

możliwość wykorzystania wyłącznie Oracle Database  

Express Edition 

  

34.500 zł 

✓ wersja do współpracy z dowolną ilością ośrodków 

podrzędnych,  

możliwość wykorzystania wyłącznie Oracle Database  

Express Edition 

  

92.400 zł 

✓ wersja do współpracy z maksymalnie 5 ośrodkami 

podrzędnymi,  

możliwość wykorzystania dowolnej bazy Oracle Database  

(Express Edition, Standard, Enterprise) 

  

49.500 zł 

✓ wersja do współpracy z dowolną ilością ośrodków 

podrzędnych,  

możliwość wykorzystania dowolnej bazy Oracle Database  

(Express Edition, Standard, Enterprise) 

  

161.700 zł 

 Użytkownik (zarejestrowany) w ramach ośrodka głównego 

(minimum 5) 

 

700 zł 
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 Ośrodek podrzędny 

✓ możliwość wykorzystania wyłącznie Oracle Database  

Express Edition   

  

4.100 zł 

✓ możliwość wykorzystania dowolnej bazy Oracle Database    

(Express Edition, Standard, Enterprise) 

  

17.400 zł 

 Użytkownik (zarejestrowany) w ramach ośrodka podrzędnego 

(minimum 3) 

 

700 zł 

 

 Roczna subskrypcja na aktualizację systemu i wsparcie techniczne 

(upoważnia do pobierania najnowszych wersji systemu przez okres  

1 roku) 

✓ 10 % wartości oprogramowania wg aktualnego cennika 

za każdy rok po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu oprogramowania 

(konieczne zachowanie ciągłości) 

 Rozszerzenie eksploatowanego systemu o nowe komponenty 

✓ koszt rozszerzenia obliczany wg wzoru: W=W2-W1 

gdzie: 

W1 = wartość eksploatowanego oprogramowania wg aktualnego cennika, 

W2 = wartość rozszerzonego oprogramowania wg aktualnego cennika. 

 


